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   תקציר�ת� וילנאי  מכ"ח  דברי – 2003 בדצמבר 16 הרצליה נסכ
  
  

,  בראיה אסטרטגית כוללתהצור):  הכוח רק שלושה נושאי& מרכזיי& המשפיעי& על בניי� אדגיש

  .ותקציב הבטחו�,  לאור השינויי& המתחוללי& סביבנוהצבאמבנה 

  

כי עדיי� אי� השלמה של העול& הערבי ע& קיומה של מדינת ,  היסוד היאהנחת  –  כוללתאסטרטגיה

 הסכמיבדגש על עוצמתה הצבאית היא התנאי להשגת , ולכ� רק עוצמתה של ישראל, ור באזישראל

  .שלו&

  

 בשיטה.   על ידי הדרג המדיניברורי& נית� להפעיל כוח צבאי ביעילות ללא הגדרת יעדי& לא

ולהנחות את ,  אי� שיטה או גו� כלשהו בעל סמכות לגבש אסטרטגיה כוללתהישראליתהשלטונית 

   . בהתא&הצבא 

  

  : הבנתי היכולות הנדרשות היו& מהצבא כוללותלפי

תו) הבנה כי לא נית� להשיג ,  בטרורמתפשרתשמשמעותו לחימה בילתי ,  הנושא הפלסטיניהכלת

  . הכרעה צבאית מול איו& מסוג זה 

  .  והלבנוניהסורימול האיו& ,  בצפו�– הכרעה בחזית אחת בלבד השגת

  .לעברה יכולת שיגור טילי& בעלות,   ישראלע& גבול משות�  סיכול והענשה של מדינות ללאיכולת

  

אי היכולת או הרצו� להגדיר , לדוגמא.   אסטרטגיה כוללת גור& לשגיאות ולבזבוז משאבי&העדר

 דוגמא לרעיו� זוהי.   הסכסו) ע& הפלשתיני& גור& לפארסה סביב בניית גדר ההפרדהלסיו&קווי& 

ידי �תוואי הגדר המוצע על. צאה מהעדר מדיניות כוללת כתושלומיאליתנכו� שמבוצע בצורה 

למרות שהממשלה מחויבת למפת ,  מדינה פלשתינית בנתוני& סבירי&הקמתהממשלה לא מאפשר 

  .  בהקמת מדינה פלשתיניתהמכירה,  האמריקאיתהדרכי& 

  

 על מספר  עיננו אלא רק לעמודלנגד כוונתי לחזור על כל פרטי המציאות המשתנה אי�  �  הצבאמבנה

  ועור�חזיתלמשל .  עד היו& עברו שינוי מהותיופעלנומושגי& שוני& על פיה& תכננו . נושאי& מרכזי&

 טרור וטילי& כאשר,  לחזית טישטוש בי� העור� קיי&.   הקיימתבמציאות השתנו לחלוטי� מושגי&

אלא ,  בקו החזיתג& הכוחות הלוחמי& חשופי& לאויב לא רק.  על עור� המדינהמאיימי&ארוכי טווח 

.   לא מתאימי& למציאות הקיימתכבר"  כיפוריו& "דוגמת מלחמה ומודל  פתעהתקפת.  בעורפ&ג& 

יש להיער) . נושא אופי שונה לחלוטי�, במפר+כפי שראינו בשתי המלחמות האחרונות ,  היבשהקרב

 מרכיב מקבלת התקשורת.  אזרחי& וארגוני טרורבנוכחות, למלחמה בה נית� דגש רב על שטח בנוי

 אלא במידה רבה מעצבת את שדה הקרב דר) דעת הקהל אשר מדווחתהיא לא רק , שונה לגמרי

, תאונות ותקלות התופסי& מקו& מרכזי בתקשורת, אירועי& שוליי&. ההחלטותמשפיעה על מקבלי 
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עות  משממקבל  חול מדינישעו�ג& המושג , מכ) כתוצאה.   על כלל התנהלות המלחמהלהשפיעיכולי& 

  .  נראה כאילו שעו� החול של דעת הקהל חשיבותו גדלההיו&.  שונה

  
  

יש ,  אמינה ושולי ביטחו� צרי&חיזויובמגבלות יכולת ,  מהמציאות המשתנה בקצב מהירכתוצאה

 יש.   באופ� יעיל יותר ע& השינויי&להתמודדשתוכל , לפתח מערכת דינמית וגמישה לבניי� הכוח

 מקילהאשר , תו) הפעלת עוצמת אש אווירית וקרקעית משולבת, קרקע יכולות תמרו� על הלשמר

 מכשולי& לפריצתעל הצור) , למשל, יכולות אלה משפיעות. מאוד על התמרו� ושוללת אותו מהיריב

יש לבנות .  הכוח ומונעות נפגעי& בעת הפעלתובהכנתחוסכות משאבי&  , תחת אש בחזית רמת הגול�

בדגש על כוחות המסוגלי& לאתר מטרות ויודעי& כיצד לסגור , ולב משלקרבשיתאי& , את הכוח כ)

האמצעי& העומדי& לרשותנו היו& מסוגלי& לאתר כל מטרה .  להשמדת מטרותמיידי&מעגלי אש 

להשיג פגיעה ולהשמידה תו) זמ� קצר ובהספקי& גבוהי& לה& לא היינו רגילי& , הקרבבשדה 

חות הקרקע האמריקאי& בעיראק אשר עברו מאות דוגמא לכ) היא הפעלת כו.  קודמותבמלחמות

  .תו) התמודדות ע& צבא עיראקי גדול פי כמה מהכוח התוק�,  בדרכ& לבגדדקילומטרי&

   

 לאוראשר ,  של קרב היבשה יש לתת מענה למעגל השלישי של איומי& מעבר לאופקליכולות  במקביל

 זה יש השפעות על בניית לנושא.  הזמ�תהליכי השלו& ע& מדינות המעגל הראשו� סכנת& רק עולה ע& 

  . הי&�האוויר ושל חיל�חיל של כ"הסד

  

  
 המציאות במדינת ישראל מחייבת צמצו& ניכר בתקציב הביטחו� והפניית –  הבטחו�תקציב

המשפיעות באופ� מכריע על חוסנה ועוצמתה של ,  ע& בעיות כלכלה וחברהלהתמודדותמשאבי& 

 לעשות אסור.   נית� ונידרש לקצ+ בתקציבוהטכנולוגי&האסטרטגי&  השינויי& לאור.  ישראלמדינת 

 היא רק דוגמא אחת הפיתוחופגיעה בתקציב , כי אז הנזק יהיה גדול מהתועלת, זאת במהל) אחד

נדרשת ,  מקרהבכל.  הביטחו�יש לבנות תוכנית חומש מוסכמת בי� משרד האוצר ומשרד . לכ)

.  אלא במצב של איו& על משאביו, א כי אי� גו� מתייעלוההנחה הי,  הביטחו�במערכתהתייעלות 

אשר ביטול� יכול , ש& קיימות עדיי� כפילויות רבות, י"למז ל" התייעלות בממשק בי� אטנדרשת

העברת .  לחסכו� נוס�יביא" קצר "בקבע והמרתו" המובהק" צבא הקבע צמצו&.  לחסו) כס� רב

 צמצו& התקציב כתוצאה מביטול כפילויות בי� תו), לאלתרפיקוד העור� למשרד לביטחו� פני& 

ויחסו) כס� למערכת הביטחו� ,  יותר בראיה לאומיתיעילהמערכת הצבאית למשטרתית יהיה 

 רבות נוספות הידועות במערכת הביטחו� ודורשות טיפול דוגמאותקיימות . ולתקציב המדינה בכלל

  .יסודי

   

 היא חיובית בשני התשובה.  לקצ+ נית�  העומדת על הפרק אינה א& יש צור) או הא&השאלה

 היא הא& המערכת הממשלית הישראלית יודעת לבנות תכנית צמצו& אמיתית השאלה. המקרי&

  . ולכלכלת ישראלל" לצהנדרשתאשר כל כ) 
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  לל""תקציב הביטחו� ובניי� כוח צהתקציב הביטחו� ובניי� כוח צה
  דוח צוות עבודה

  
  

ישור הממשלה והכנסת על רקע מובאי& לא,  ובו תקציב הביטחו� לשנה זו2004תקציב המדינה לשנת 

  . שהובילה למלחמה בעיראק, ומערכה עולמית כנגד הטרור, משבר מדיני וביטחוני עמוק

מנע בשנתיי& האחרונות דיו� מסודר ותהלי) קבלת החלטות , שפקד את ישראל, המשבר המתמש)

וכניות האוצר  היה פער בי� ת2003ובשנת ,  הוגדל תקציב הביטחו� במדרגה תלולה2002בשנת . ראוי

רוחבו , אלא תו) כדיי שנת העבודה, פער זה לא הוכרע טר& אישור התקציב. לדרישת מערכת הביטחו�

עומקו ובמיוחד המשכו של המשבר הביטחוני מדיני בשוליי& ע& המצב העולמי גררו את מדינת 

  . שהפ) להיות גור& בעל משמעות רבה בקביעת תקציב הביטחו�, ישראל למשבר כלכלי עמוק

חיוני לקיו& הערכה מחדש לגבי נושאי& שהגישה לגביה& קובעה , כ  במשברי&"כפי שקורה בדר

דהיינו עוצמה , זוהי הזדמנות להקפיד על קישוריות בי� כל מרכיבי העוצמה של המדינה. במש) שני&

  . חינו) וחוס� חברתי, עומק טכנולוגי, חוס� כלכלי, צבאית

  . מנות לביצוע רפורמות נדרשות שבתקופה רגילה קשה לממש�  מהוות הזד2005 – ו 2004השני& 

  

  רקע מדיני

  

התבוסה ". חזית מזרחית "–השינוי המשמעותי  ביותר שקרה באזורינו הוא היעלמות ממה שהוגדר כ 

, שהאמריקאי& גרמו לעיראק ובעקבותיה הנוכחות האמריקאית בנקודת ציר מרכזית במזרח התיכו�

בקצרה נית� לסכ& את המצב החדש שהאיו& העיראקי  .  מקצה לקצה משנה את המאז� האסטרטגי

הציר עיראק סוריה שהיה בכוחו לגרור מדינות נוספות לשרשרת של איו& על ישראל . אינו קיי& יותר

ומצרי& איננה מהווה איו& מיידי , כאשר היא יחידה במערכה, אי� סכנת התקפה מכיוו� סוריה, פורק

  . על ישראל

כמות נוספת מאירא� )  מסוריה ולבנו��1000כ(יו& טילי& באליסטיי& על ישראל  איש, מאיד)

  . ומדינות נוספות, וסעודיה

והשעו� ממשי) לתקתק לקראת , אול& שריר וקיי&, האיו& בנשק השמדה המונית כנגד ישראל נחלש

  . איו& גרעיני אפשרי על ישראל

אול& , הפלסטיני מכוו� בעיקר כנגד ישראלהטרור , אלא א� מתרחב, לא רק שאיננו מצטמצ&, הטרור

, סעודיה, מקורותיו בסודא�. י ייצוא של טרור איסלמי קיצוני"המהפכה האיסלמית נתמכת ע

  . ב"טורקיה וארה, רוסיה, אפגניסט� והתפשטותו לכל עבר במזרח התיכו�

, ת וגרמניהצרפ, יש לראשונה סימני תיאו& בי� מדינות בריטניה, במערכה כנגד התפשטות הגרעי�

  . לעצור את אירא�

ב נועד למנוע התגשמות התחזית של "המאמ+ המשות� ע& ארה, א"המידע מתוא& ע& סבא

  . 2006/7התחמשות אירא� בשנת 
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ביניה& , המבטיחי& ביטחו� המדינה מוכתבי& על פי מספר רב של גורמי&, בניי� הכוח ועוצמה צבאית

, מצב אזורי וסיוע ממדינות אחרות, ית וטכנולוגיתיכולת כלכל, גודל האוכלוסייה, שטח המדינה

  . ב" הסיוע מארה–במקרה שלנו 

מעל הכל קיי& סרגל מדידה השוואתי בי� ישראל לשכנותיה באיזור כדי להבטיח הרתעה , אול&

, מצרי&,כיו& .לש& כ) העוצמה של ישראל נדרשת בהשוואה לעוצמת� של מדינות האזור. ראויה

מדד שישראל אינה , באיכות ובגודל הצבא שלה,  מסמנת בעוצמתה,  ישראללמרות שאיננה איו& על

  . יכולה לרדת ממנו

חייבת להיות בידינו יכולת תגובה כנגד כל גור& שביכולתו לאיי& בצורה כלשהיא על , בנוס� לכ)

, כלומר אסור שיהיה מצב שבו מדינה שכנה או רחוקה מחזיקה ביכולת לפגוע בישראל. ישראל

, אי� חובה שתהיה לנו יכולת הכרעה כנגד מדינה מאיימת, אי� לפחות יכולת תגובה וענישהולישראל 

  . דרושי& כבסיס לעוצמתה של ישראל באזורנו, אול& תגובה וענישה מינימליי&

רבות . הסרגל הרלוונטי מונח בתסריט הצפוי, במקרה של התמוטטות ההרתעה ופריצת מערכה צבאית

היא איזה תסריט צרי) להוות תסריט צפוי להשוואה , המרכזית בעניי� זההשאלה , נכתב על כ) בעבר

  . ל בכל תסריט"ומה� הציפיות והדרישות מצה

  

  

  תסריט הייחוס

  

ברור שמגוו� התסריטי& האפשריי& במזרח התיכו� הוא עשיר מאוד ובעבר נוכחנו שקיימות 

המסוגל להגיע לעור� , קות נשקשברשות מדינות קרובות ורחו, במיוחד בימי& אלה, אפשרויות רבות

ל צרי) להיות חמור " הדרוש לצהחובכל זאת מקובל שהתסריט הצפוי לצור) מדידת הכו. בישראל

  . אנו מאבדי& כל דר) למדידה ריאלית, אבל סביר שא& לא כ�

והיא מורכבת , האחת בצפו�: ל נידרש  לעמוד בפני שלוש חזיתות"צה, בתסריט הצפוי, על פי הנחה זו

, לצור) זה נית� למנות את אירא�, השניה היא מדינה נוספת במעגל הרחוק. לוב בי� סוריה ללבנו�משי

אלא אפשרות שמצרי& , והשלישית איננה חזית במוב� המקובל של המילה, ואולי ג& לוב וסעודיה

  . תידחק להפר את הסכ& השלו& ותכניס כוחות לסיני

תגרור תגובה והרחבה ע& , תתפשט לסוריה,  בלבנו�סביר שתחל , השתלשלות הענייני& בתסריט הזה

ג& , התקוממות פלסטינית רבת היק� וזו תגרור מנימוקי& שוני& שממשלת מצרי& תשתמש בה&

  . הפרת ההסכ& בסיני

עשויה החזית הפלסטינית להתפתח למטרד משמעותי , א& לא תהיה הכרעה מהירה, במקרה כזה

  . ח רחוק כגו� מאירא�ובמקביל תתחזק הסכנה מפני טילי& מטוו

הגנה אפקטיבית בחזית , הכרעה מהירה בחזית אחת, אנו נדרשי& למגננה בשתי החזיתות, לפיכ)

פלסטינית ומוכנות גבוהה לפעולה מיידית ע& כל המשתמע מכ) לסיכול או ענישה מול איו& מהמעגל 

  . הרחוק המאיי& על ישראל

מתחשב ג& בעובדה שברקע קיי& איו& נשק ,  זהל ותקציב הביטחו� בנייר"הדיו� בשאלת עוצמת צה

  . השמדה המונית על ישראל ומתגבש איו& גרעיני על ישראל
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  . אינו כלול בנייר זה, הניתוח בסוגיות אלה, מטעמי& ברורי&

  

  שינויי  במצב המדיני בטחוני של ישראל

  

נית� לסכ& , ונות מדיני של ישראל לאור האירועי& בשלוש השני& האחריאת השינוי במצב הביטחונ

  :בשלוש נקודות

המצב יכול . (הוסר לחלוטי� האיו& העיראקי על כל מרכיביו מעל מדינת ישראל, לפי שעה  .א

  ). להשתנות ע& עזיבה בלתי מוצלחת של האמריקאי& את עיראק

חזית "אי� יותר מה שנהגנו לכנות ה, ב באזור"לאור תוצאות המערכה בעיראק ונוכחות ארה  .ב

לקבוע שנפתח חלו� למש) תקופה לא מבוטלת שבו הסיכוי למלחמה כוללת ונית� " המזרחית

 . הוא נמו) ביותר

ללא שינוי במצב . ל בזירה זו נמו)"הנטל על צה, המערכה נגד הטרור נמשכת ובמצב הנוכחי  .ג

 מיליארד שקל 1.5 – 1.2ל במצב הנוכחי נע בי� "המדיני נית� לקבוע שהנטל השוט� על צה

לכ� נית� לצמצ& את , הוצאות שוטפות לאימוני& וכדומה" חוס)"זה  חלק מהעומס ה, לשנה

המספר איננו כולל השפעות אחרות על תקציב המדינה . ( בקירוב20% –הסעי� הזה ב 

 ). ל"אלא א) ורק את ההוצאה הנוספת השוטפת של צה, והכלכלה

  

  קווי יסוד לבני� הכוח

  

לאור המצב החדש צריכה , וח ארו)ל הנדרשת לצור) הרתעה ובניי� הכוח לטו"עוצמת צה

  :להתבסס על העקרונות הבאי&

ירידה בסבירות לתסריטי& שבה& מרכז הכובד הוא במפגש בי� צבאות לאור) הגבול וקרבות  .1

המאמצי& וההישגי& הטכנולוגיי& של ישראל מספקי& מענה , בכל מקרה. שריו� בשריו�

, מטוסי קרב, ל בעבר על שיריו�המענה החדש מצמצ& את העומס שהוט, הול& למקרי& כאלה

  . ומסוקי& שנשאו את המעמסה הזו בקרבות המגע המוכרי& מהעבר

 ". עצימות נמוכה"ל במלחמה נגד טרור ובתסריטי& בעלי אופי של "ישנה עליה בעומס על צה .2

משאירי& , איו& הטילי& והמצב האזורי המורכב, למרות שהאיו& העיראקי סולק לפי שעה .3

עוצמה . קשר ושליטה לטווחי& רחוקי&, מערכת מודיעי�, לקיי& כוח תקיפהבעינו את הצור) 

לצור) תגובה וענישה וג& לש& יכולת להשתת� , ל בכל מקרה לצור) התרעה"זו דרושה לצה

 . שתידרש במקרה של הידרדרות אזורית, בכל קואליציה

 . נית� לסיכולהאיו& מפני נשק השמדה המונית שריר וקיי& האיו& מפני נשק גרעיני עדי�  .4

כל האמור לעיל כפו� לקביעה שנוצר בהחלט חלו� משמעותי ובהכללה נית� לקבוע שהסבירות  .5

, אול& בהתחשב באופי הגיאופוליטי של המזרח התיכו�, לתסריטי& כאלה היא נמוכה בהחלט

הצור) לשמר תמיד הרתעה ולהיות מוכ� לתפנית אפשרית א� שהיא עלולה לקרות רק בטווח 

 . ל אלה מחייבי& שימור העוצמהכ, הרחוק
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  תקציב הביטחו�

  נקודת הייחוס

  

כמקובל במערכת השלטונית וג& בדיו� הציבורי מתייחס לתקציב משרד " תקציב הביטחו�"הביטוי 

חלק& מהווי& עול כלכלי , למעשה ההשקעה בביטחו� רחבה יותר ומורכבת ממספר גורמי& . הביטחו� 

אחדי& א� מהווי& הקלה מסוימת (וי& עול כלכלי על מדינת ישראל על מדינת ישראל חלק& אינ& מהו

  ). על העול הכלכלי של מדינת ישראל

שנה זו היא . 2002הוצג שנקודת הייחוס היא שנת , 2004בדיו� הממשלה על תקציב הביטחו� לשנת 

  .שנת שיא בתקציב

 39.5עמד על ס) , &סיוע שאינו נית� להמרה לשקלי, ח" מטללאתקציב משרד הביטחו� בשנה זו 

 2001אלא ששנה זו הייתה שנת שיא שבה ניתנה למערכת הביטחו�  תוספת בי� שנת . מיליארד שקלי&

סבורי& שהייתה מוגזמת ויצרה , שחלק מאנשי צוות עבודה זו ורבי& במערכת הביטחונית ,2002לשנת 

 היה נמו) יותר 2001ת התקציב בשנ. מצב  המקשה מאוחר יותר  על איזו� מחדש של תקציב הביטחו�

 מיליו� שקל 800 מיליארד שקל ועוד 2.1 ניתנה תוספת בס) 2002בשנת .  מיליארד שקל37.5ועמד על 

  ". חומת מג�"במבצע 

  

  ההוצאה לביטחו�

 37.5 עומד א& כ� על ס) 2002תקציב משרד הביטחו� ללא התוספות המיוחדות בשנת   .א

  . מיליארד שקל בקירוב

 1 – מסתכ& ב 2003שהוענק לישראל בשנת ) מעבר לערבויות(י מיוחד מענק ביטחוני אמריקא  .ב

 5הערכה היא שהשאר ינוצלו במש) . &מסכו& זה הותרו להמרה לשקלי' $  מ250. $מיליארד 

 . שני&

 . בקירוב$  מיליארד1.65עומד היו& על ס) , שאינו נית� להמרה, הסיוע הביטחוני השוט�  .ג

 הביטחונית ה וההישגי& הטכנולוגיי& של התעשייל את שדה הקרב"יכולת ההבנה של צה  .ד

סכומי& אלה מגיעי& . מושכי& אלינו השקעות לצורכי פיתוח מממשלות אחרות, בישראל

זוהי תוספת לתקציב וג& להוצאה . בשנה $ 300 עד 200בשני& הקרובות לממוצע של 

 . אלא להפ), אול& בשו& אופ� איננה תוספת נטל על הכלכלה, הביטחונית

, המוסד, כ"יש להוסי� ג& את תקציבי השב, ר) מדידה מלאה של ההוצאה לביטחו�לצו  .ה

מטעמי& ברורי& לא נית� לפרט את ס) התקציב בכל ) סעי� הביטחו�(והמשרד לביטחו� פני& 

3  מיליארד 1 יש עליה של 2004 לשנת 2002אול& יש לציי� שמאז שנת , אחד מהמשרדי&

 . בקירוב במשרדי& אלה

  . לשנה3  מיליארד 1.8 – מוקצבי& כ לגדר המערכת  .ו
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על כל מרכיביו ובצירו� כל סוגי המטבע והמקורות בשנות " ברוטו"בחישוב כולל ההוצאה לביטחו� 

  . מיליארד בקירוב50 –התכנו� היא בממוצע כ 

,   מיליארד שקלי&24.6 הינה 2003ההוצאה הכוללת של מדינת ישראל לחינו) בשנת , לש& השוואה 

וכולל ,  מיליארד שקלי& בצירו� תקציב כל משרדי הממשלה למטרות חינו)31רד החינו) בתקציב מש

  .הוצאות שאינ� ממשלתיות

  .  מיליארד שקלי&40" ברוטו"כ ההוצאה היא "סה

  

  

   הכוח�סוגיות נוספות בתקציב ובבניי

. לשנה$  מיליארד 1.3 – מסתכמת ב הההוצאה הביטחונית בתעשיי: התעשייה הביטחונית  .א

ההוצאה הזו לאור) שני& ביססה את .  מיליו� לרכש מוצרי&700,  מיליו� לפיתוח600

מתו) , לשנה$  מיליארד3.1כ ייצוא ביטחוני בס) " הביטחונית בישראל והניבה סהההתעשיי

 2.1 � הייצוא של התעשייה הביטחונית מורכב מ. לשנה ייצוא תעשייתי$  מיליארד 16כ  "סה

 מיליארד מוצרי& אחרי& כגו� מטוסי מנהלי& 1וניי& ועוד ייצוא מוצרי& ביטח, מיליארד

לכל .  בתעשייה אחרת5.3% – בהשוואה ל 7.5% הביטחונית ההער) המוס� בתעשיי.  וכדומה

ההישגי& בתעשייה הביטחונית מקריני& על תעשיית הטכנולוגיה העילית , הדעות בצוות

תלבט בשאלה הא& צמצו& הצוות ה.  למרות שקשה למדוד השפעה זו במספרי&, בישראל

התשובה ,  מבוססתהכיו& לאחר שהתעשיי, שולי בהוצאה הביטחונית יפגע בהיק� היצוא

אול& ממילא דעת הצוות היא כי יש להימנע בפגיעה בהוצאה בתעשייה , אינה חד משמעית

הביטחונית מסיבות שצרי) להבטיח עוצמה ויתרו� טכנולוגי וכ� פיתוח פתרונות לאיומי& 

  . לפיכ) כדאי להימנע מפגיעה בסעי� זה. 'גרעי� וכו, נשק השמדה, טרור: חדשי&

 –ח סיוע ו " לשכר בחישוב כולל מט39.3% בתקציב משרד הביטחו� מוקדשי& –א "שכר וכ  .ב

אול& צרי) לציי� שבצבאות , הוצאה זו נראית גבוהה יחסית.  ח סיוע" בחישוב ללא מט49.5%

ל נוקט מהל) מרשי& "צה. & א� גבוהה יותרלפעמי, אחרי& היא עומדת על נתח דומה

בנוס� לכ) ראוי . מהל) דומה דרוש ג& במשרד הביטחו�.  בצמצו& כוח אד& בשנות התיכנו�

גיל פרישה , מילואי&, לציי� בביצוע שינויי& מבניי& בצבא כגו� מספר משרתי שירות החובה

. עמוס מלכא) מיל(אלו� בעני� זה אנו מפני& את תשומת הלב לעבודת הצוות בראשות . 'וכו

 .כל הנוגעי& בדבר במערכת הביטחו� ובאוצר ממליצי& לייש& ממצאי והמלצות הוועדה

  

 שינויי  מבניי  

  : הצוות מוצא שיש לעודד את הצבא לבצע שינויי& מבניי& כגו�–שינויי& מבניי& אחרי& 

שכ� ,  ביטוללא. היק� כפיפות ותפקידי& של פיקוד העור�,  ארגו� מחדש–פיקוד העור�   .א

טרור וטרור ע& נשק השמדה . כאמור לא הוסר איו& הטילי& ונשק ההשמדה ההמונית

 . המונית מחייבי& קיו& הגנה מאורגנת לעור� אול& בהיערכות חדשה
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 שינוי היערכות של בסיסי הקבע תו) איחוד מחנות ופינוי אזורי& מאוכלסי& –מחנות קבע   .ב

 . והיערכות חדשה באזור הנגב

 . ת ויחידות דומות"שאואזרוח מ  .ג

 ירידה משלושה לשני מרחבי& או לפחות צמצו& משמעותי של –מספר פיקודיי& מרחביי&   .ד

 .אחד מה&

 . הפרטת משימות, וככל שנית� מבלי לפגוע במבצעיות  .ה

  

  )כ"הסד(סדר הכוחות 

  :נציגי מערכת הביטחו� הציגו לצוות את סדר הכוחות על מרכיביו השוני&

  טנקי& •

 מטוסי קרב •

 וקי קרבמס •

 אוגדות •

 חטיבות משוריינות •

 ספינות טילי& •

 צוללות •

 טי&"מזל •

 תוכנית הלוויי� •

אול& יש לומר שהוצגה ירידה , מסיבות ברורות לא נית� לפרט את המספרי& בנייר זה שאיננו מסווג

 2004תוכנית רב שנתית " (קלע" במרכיבי& השוני& לצור) התכנסות לתוכנית 30% – ל 10%של בי� 

2008 .(  

בתנאי שיתקיימו תנאי& , יתר על כ� לדעת הצוות, דעת הצוות הירידה היא אפשרית וא� חיוניתל

  . נית� וא� צרי) לאשר ירידה נוספת, נוספי& שיפורטו בהמש)

  

ל מתקיי& מזה שני& במצב שבו התקציב אינו תומ) כראוי "הסיבה למסקנה זו נעוצה בכ) שצה

בהעדר אמצעי לחימה משלימי& ובעיקר בכמות , ינותוהדבר פוגע במצב הציוד בזמ. כ"בהיק� הסד

כ לצד עודפי& "במסגרת הרפורמה נדרשת ירידה בסד, לפיכ). המילואי& הנדרשת לשעת חירו&

מצויד , הניתמ) ומתוחזק כראוי, כדיי להבטיח צבא מודרני עוצמתי, בתקציב שיפורטו בהמש)

  . במלאי& מתאימי& ומשקיע נתח דרוש בפיתוח ובהתפתחות



  

  

  

10

  ")קלע"מעבר לתוכנית : (כ הוא"הדעה הרווחת בקרב חברי הצוות היא שהירידה האפשרית בסד

  10%במספר הטנקי& 

  15%במספר הסטילי& 

  )דגמי& ישני& (5%במספר מטוסי הקרב 

  20%במספר מסוקי הקרב 

  

  :הדעה הרווחת בקרב חברי הצוות היא שיש לעשות כל מאמ+ ולא לפגוע בנושאי& הבאי&

  .טי&"יתוח וההצטיידות במזלתוכנית הפ  .א

 .תוכניות הפיתוח וההצטיידות בתחו& המודיעי� והחלל  .ב

 .תוכנית הפיתוח וההצטיידות בנשק חכ&  .ג

 ).  לא בנייר זה–נימוקי& . (הצוללות' דרושה עלייה במס  .ד

 .תוכניות הפיתוח וההצטיידות באמצעי שליטה וקשר חדישי&  .ה

 .בניית גדר ההפרדה  .ו

 . לביטחו� פני&כ המוסד והמשרד "תקציב השב  .ז

 . כ ומלאי& לשעת חירו&"לחזק בהדרגה את האמצעי& תומכי סד  .ח

  

  ההתכנסות לתקציב משרד הביטחו�

  

לפי הצעה זו , כ הכלולה בתוכנית רב שנתית קלע"ל מציע לבסס את התקציב לפי תוכנית הסד"צה

  . ארד שקלי& מילי36.5ח הסיוע הנית� להמרה הוא "וכולל בתוכו את מט) בשקלי&(התקציב הנדרש 

  .  מיליארד שקלי& בלבד32.5 –הצעות באוצר כפי שהונחה על שולח� הממשלה מסתכמת ב 

 ולהיכנס לתקציב 2004לפי הדעה הרווחת בקרב חברי הצוות לא נכו� וא� לא נית� לרדת בשנת תקציב 

ית� עוד אנו מניחי& שנ, בהתחשב בכל המסקנות וההמלצות שפורטו עד כה בנייר זה. לפי הצעת האוצר

שינויי& מבניי& ודרכי& , כ"לצמצ& את תוכנית קלע של הצבא ובשילוב נכו� של כינוס נוס� בסד

נית� להתכנס על פי מונחי תקציב משרד , נוספות אחרות שהצבא ומשרד הביטחו� יכולי& להציע

  .  מיליארד שקלי&35�35.5 –הביטחו� לשנות קלע בתקציב ממוצע של כ 

) סבירי& (&נות תוכנית קלע מבוססת על מהלכי& קשי& וסיכוני& ביטחוניימסגרת תקציבית כזו לש

  . ל שיהיה קשה להתאושש ממנו"בשנתיי& הראשונות תו) זהירות מפני זעזוע בצה

 מיליארד שקלי& בי� הצעת האוצר למסגרת זו 2.5 – 3נותר פער של , בהנחה שזו המסגרת הנדרשת

  . ביטחו� כמתוכנ� מיליו� שקלי& להשלמת גדר ה800 –ועד כ 

 מיליארד שקלי& בתקציב מבלי לפגוע במרכיבי& אחרי& 4 – 3צרי) לאתר דרכי& להשלמת הפער של 

כ מינימלי להרתעה וכמענה לאיו& "ובכדיי שנבטיח סד, של הוצאות לביטחו� כפי שפורטו בנייר זה

כ וכדיי " הסדולתסריט הצפוי וכדיי להבטיח תמיכה ראויה של אמצעי& התומכי& בקיו& ותפעול

  . לעלות את כמות מלאי חימוש וציוד הנדרשי& בחירו&
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  דרכי  אפשריות לסגירת הפער בתקציב הביטחו�

. הדעה הרווחת בצוות היא שיש לעשות מאמ+ ולצמצ& בשכר כדיי לחזק את תקציב הביטחו�  .א

בעניי� זה יש , אול& לא נכו� שמאמ+ זה יצטמצ& רק בקרב המשרתי& במערכת הביטחו�

סתפק ביישו& המלצות וועדת אלו� מיל עמוס מלכא ולפזר את הנטל על כל העובדי& לה

  .  מיליארד שקל1 תפנה 15% –הורדת שכר בכל המגזר ב . בסקטור הציבור

 יש סימני& שהגירעו� לשנה זו קט� בסופו 2003 נראה שכבר בסו� � הגירעו� המתוכנ� בתקציב    .ב

ני& קלי& לשיפור במצב המשק יכולי& לאפשר עובדה זו בצירו� סימ, של דבר מ� התחזית

 . הגדלת הגירעו� המתוכנ�

 5.5 – 5 בס) 2004לעורר ולעודד צמחיה מסתכמת בשנת ) בצדק(שנועדה , הרפורמה במס  .ג

בכ) לחסו) , נכו� לפרוס את המהל) לצמצ& את הסכו& מבלי לפגוע במהל). מיליארד שקלי&

 . סכו& זה יבוא בשני& הבאות מ� הצמיחההמקור ל.  מיליארד שקלי&2 – 1.5 2004בשנת 

שיכולי& להוות מקור נוס� , שאינ  מס על עבודההערכת הצוות היא שישנ& סעיפי מס עקי�   .ד

 . לסגירת הפער

 

הדעה הרווחת בקרב הרוב המוחלט של חברי הצוות היא שיוזמות ומהלכי& מדיניי& חיוניי& ייקלו על 

המשק הישראלי . ובמיוחד יובילו לעיבוד הצמיחהיאפשרו צמצו& בהוצאות , העומס הביטחוני

השקעות של זרי& וקשר שוט� וזור& ע& שווקי , מבוסס מאוד  והסרת הבלמי& כגו� תיירות, ביסודו

  . יביאו לצמיחה מיידית , העול& 

  

  תודה מיוחדת לחברי הצוות על השתתפות& בדיוני&

  

  אית� ב� אליהו

  'אלו� מיל
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אחוז ההוצאה על כ"א מכלל הצריכה הביטחונית
 (נתוני 1999/ישראל � 2001)
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תשלומי העברה ותקציב הביטחו� כאחוז מתקציב המדינה
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התפתחות הצריכה הביטחונית כאחוז מהתוצר
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שכר קבע ואע"צ לעומת השכר במשק
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השוואה בינ"ל של הוצאות ביטחון כאחוז מהתמ"ג

9.5

5
4.8

3.2

2.62.5

1.5
1.2

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

פינלנדגרמניהבריטניהצרפתארה"ביווןתורכיהישראל

  

  


